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Nyírparasznya - TAK

Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

A társadalmi környezetünk elsődleges és
alapvető alkotóeleme a család és annak
élettere a háztartás.
Lakásunk, udvarunk, kertünk gondozásarendben tartása tesz minket civilizált közösségi
emberré...emberré.

Az utódok számára is jó példát mutattak nyírparasznyai őseink akkor, amikor rendes takaros
tiszta portákat teremtettek maguk és gyerekeik számára kicsiny településünkön.
Ám de hol is vannak azok a szép idők...amikor még szégyennek számított, ha valaki nem söpörte
el a portája előtt az utcát minden nap, de különösen a vasárnap reggeli mise előtt...ha a kerítés
foghíjas vagy hézagos volt, lógott vagy nem záródott a kisajtó...
A hagyományaink szerves részét képezi az épített környezetünk, ami utat mutat számunkra,
formálja értékrendünket életre szóló ízlésvilágot alakít ki bennünk, az otthon melege, ami
meghatároz minket egy életre...
Nyírparasznya jelenlegi arculata sajnos nyomokban sem hasonlít a múlt század végi egyöntetű
településképhez.
A huszadik század nem tett jót nekünk. A kilencvenes években számos állami támogatásból épült
lakóépületet fedtek hullámpalával, ami teljesen idegen és esztétikailag visszás miliőt teremtett
utcáink hangulatában lerontva lakókörnyezetünk vonzerejét.
Templomaink, klasszikus ősi családi portáink jelentenek némi kapaszkodót a jövőre nézve,
igazodási pontot jelképezve gyermekeink számára, elődeink értékteremtő munkásságáról.
Néhány egyházi iskolaépület, a Páczelt család ősi kúriája, egy régi magtár épület állíthat emléket
Nyírparasznya valamikori hangulatának.
Ez a dokumentum időszerű és előremutató ajánlásokat fogalmaz meg minden jelenlegi és
majdani kedves nyírparasznyai ingatlan tulajdonos számára és hosszútávon is szolgálhatja épített
lakókörnyezetünk jobbítását.
Szabó János
Polgármester

„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel,
amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhat el soha.”
/Fekete István/
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Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság
tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
Nyírparasznya bemutatásával, értékei megismertetésével és
építészeti útmutatóval tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki
olyan házat tudjon építeni, ami önmagában is értékes, ugyanakkor
a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a
tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a
valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást
és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni.
Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település
egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és
gazdagabb képet mutat a településről.
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2. Nyírparasznya bemutatása
A település a Nyírség délkeleti részén, a
szabályozatlan
folyók
és
a
dombvidék
találkozásánál - a védelem szempontjából igen
alkalmas helyen - alakult ki
Neve szláv eredetű. Az első írásos dokumentum
1367-ben említi Parasznyát, mint a Káta
nemzetségbeli Csaholy család tulajdonát. A levéltári
adatok szerint itt 1277-ben már monostort is
alapított ez a család. Különböző pereskedések
következtében, többször is gazdát cserélt ez a
terület, de előbb- utóbb, a Csaholyi család mindig
visszakerült ide. Olyannyira, hogy Csaholyi Imrének
fia nem lévén, lányai - fiúsítást nyerve - kapják meg
az uradalmat.
1572-ből van adat arra, hogy Báthori Miklós
megveszi a falut, Méliusz Juhász Pétertől. Így lesz a
Báthori család az új tulajdonos.
1624-ben viszont már arról értesülünk, hogy
Bethlen Gábor - a nagy fejedelem - az új birtokos,
egészen 1647-ig, mikor is Rudolf király Rákóczi
Györgynek adományozza.
Tőle öröklik gyermekei, II. Rákóczi Ferenc és húga
Júlia.
Vásárlás útján kerül a birtok a Bánffy grófok, majd
1746-tól Károlyi Ferenc tulajdonába.
A következő adat 1835-böl való. Ekkor a Károlyi
család több helyen tagosította birtokait, így itt is.
Ennek eredményeként a terület a Bay, Jánny, Luby,
Uray, a gróf Vay, valamint a Vitkai családok
tulajdona lesz. A családnevek - egy-egy határrész
nevében - a mai napig fennmaradtak. (Jánny-tag,
Luby-tag, stb.).
Századunk elején, vásárlással, örökléssel és nem
utolsó sorban ajándékozással (egyházaknak,
vitézeknek, stb.) ismét osztódik a földterület és
egyre több birokos lesz a község határában. A
legnagyobb birtokos, mintegy 150 holdjával Nagy
Miklós volt. Egyetlen gyermeke, Terézia - utódja
nem lévén, végrendeletileg - Lakatos György fiatal
kántortanítónak hagyta. Azzal a kikötéssel, hogy a
család nevét tovább örökítendő, Nagy Györgyre
változtatja nevét. Ő lett így az új tulajdonos,
egészen az 1945-ös földosztásig.
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A Nyírség keleti szélén álló, viszonylag
szabályos alaprajzú, többutcás település.
Legsűrűbben lakott a közel K-Ny hossztengelyű
volt Fő utca (ma Rákóczi u.); hagyományos
beépítésű még a később kiépült, az előbbitől
délre eső s azzal párhuzamos Kossuth utca,
valamint a kettőt kelet felől összekötő
Szabadság utca. Újabb telekosztásokra, utcák
nyitására a falu északi felében, az ún.
gyepteleki részen került sor.
Utcái előkertes beépítésűek, lakóházai
általában oromfalas véggel néznek az
előkertre. Ez alól kivételt különösen a
Szabadság utca jelent, ahol – nyilván a jobb
tájolás érdekében – több ház is az utcával
párhuzamos hossztengellyel épült. Szalagtelkei
soros vagy kétsoros elrendezésűek, és rájuk a
tagolt épületelrendezés a jellemző.

1763 - 1787

Az Első Katonai
Felmérés

1806 - 1869

A Második
Katonai Felmérés

1869 - 1887

A Harmadik
Katonai Felmérés
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„Szülőfalum tornya m esszire ellátszik,
Ha feltűnik az úton, szívem kivirágzik.
Harangja zúgása ott él szívemben,
Hol tem plom ba mentem, zsoltárral kezemben
Itt teltek a legszebb gyermeki évek,
Mit nem adnék érte, ha visszatér hetnének!
Nyíltak az ibolyák, szép pir os muskátlik,
Ha rájuk gondolok, szívem is virágzik.
Hófehér kisházak, m uskátlis ablakok,
ennél szebbet szemed sehol sem láthatott!
Tégy érte amit tudsz, hogy szebb legyen,
Mint bármelyik m ásik
Magasztos harangtól lelkünk is virágzik.”
/Cs. Szabó Piroska: Szülőfalum tornya/
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3. Örökségünk
Helyi építészeti védelemre javasolt épület:
Református templom
(Nyírparasznya, Rákóczi u. 87.)
Az 1808.évi jelentés szerint: „Vagyon egy kisded
fatemplom, zsindely alatt, s vagyon egy harangocska,
mintegy 54 fontos.” Írta Teshi György prédikátor. A
jelenlegi templom 1866-ban épült torony nélkül. A
kelet-nyugati tengelyű templom déli oldalának
közepéhez 1914-ben építették a 22 méter magas
tornyot. A 151 és 74 kg-os harangjait Szlezák László
öntötte 1924-ben. Orgonáját Angster József építette
1940-ben. A templom mind a két végén félköríves
záródású, 8 x 20 méteres belsőterű, karzata nyugat
felé néz. A két bejáratos templomban 220 ülőhely
van.
A felszerelései között van 2 óntányér, 1-1ónkanna,
pohár, keresztelőpohár, 4-4 gyolcsabrosz, keszkenő.

8
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Görögkatolikus templom - Szent Miklós püspök templom
(Nyírparasznya, Rákóczi u. 69.)

A fatemplom 1732-ben elpusztult. A jelenlegi
templom a XVIII. század utolsó harmadában
épült.
A templomot Szent Miklós tiszteletére
szentelték fel, de ekkor még ikonosztáz nem volt
a templomban. Ezt a híveknek a centenáriumra
sikerült megoldaniuk, 1907-ben a Munkács
melletti Őrhegyaljáról vették meg 500
pengőért. Néhány éve még éltek olyan öregek,
akiknek a nagyszülei mesélték el az ökrösszekerekkel való hazahozatalt. Maga az
ikonosztázon régebbi, mint a templomunk, az
1780-as évekből származik, és nemcsak a kora,
hanem a szépsége miatt templomunk egyik
legnagyobb értéke és dísze.
A falu egyik legszebb és legrégibb épülete.
Jellege szabadon álló, keletelt, egyhajós
templom, homlokzat előtti toronnyal.
Háromszintes torony; a földszinten bejárati ajtó,
az első emeleten kör-, a második emeleten
félköríves ablak, végül órapárkány zárja le.
A hagyma alakú laternás toronysisakon 1864-es
évszám és 1923-as megújítási dátum. A tornyon
lévő választópárkány a hajó főpárkánya. A
félköríves szentély felett huszártorony. A hajó
északi és déli homlokzata három-három
tengelyes.
A templom belső: három csehsüveg-boltszakasz
fedi a hajót, a szentélyt félkupola. Hármas
nyílású, csehsüveg-boltozatos orgonakarzat.
Festése 1931-ből való, amelyet Korény József
egri festőművész készítette, tőle van az
ornamentika és a két mennyezeti kép. Ekkor
készült a szószék és a vasvázas ablakok. Ennek a
munkának az emlékét őrzi a templom mellett
ültetett gesztenyefa. Az
ikonosztázon
aranyozása 1978-ban történt. A templom külső
felújítása pedig 1987-ben.
Mivel római katolikus templom nincs a faluban,
így a görög katolikus templom a római
katolikusok otthona is.

…..
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Görögkatolikus Kápolna, temető
(Nyírparasznya, Rákóczi u. 30.)

Pécel kúria - volt óvoda épülete
(Nyírparasznya, Szabadság u. 16.)
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Természeti értékek:

Jellemző tájképi eleme nincs a településnek. A
település jellegét a szántóföldek és az erdőterületek
határozzák meg.
Az Északkelet-Nyírség természetes kistáj része.
Szélhordta homokkal fedett hordalékkúp síkság, az
északi része hullámos a déli pedig tagolt.
Erdőit akácosok jellemzik. Kisebb területen
találkozhatunk tölggyel, nemes nyárakkal és
fenyőkkel is.
Növénytársulásait főként homokpuszta-gyepek,
homoki legelők alkotják. Sűrűbben előforduló
lágyszárú faj a mocsári galaj, a tőzegeper, a nádperje
és a borzas imola.

Nyírparasznya - TAK
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4. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Nyírparasznya - TAK

A Nyírparasznya a Nyírség délkeleti részén, a
szabályozatlan
folyók
és
a
dombvidék
találkozásánál alakult ki. Ásatási leletek
bizonyítják, hogy már a bronzkorban is éltek itt
embercsoportok, kelták, szannaták, avarok, majd
szlávok. 1100 évvel ezelőtt, a magyarok a kedvező
adottságokat látva, éppen ezen a vidéken
települtek le a legsűrűbben.
A község lakossága a mezőgazdaságból él. Az
ötvenes
évek
végén
megkezdődtek
az
almatelepítések. Kitűnt, hogy a nyírségi homok,
igen jóízű almával hálálja meg a befektetett
munkát. Szabolcs vármegye Kisvárdát össze
akarván kötni Mátészalkával elkészítette az
utat egészen Nyírparasznya határáig, ami egyben a
megye határa is volt. Szatmár vármegye
azonban nem építette tovább.
A község
Nagydoboshoz tartozott közigazgatásilag.
Az összevonások ezt a községet sem kerülték el.
Mivel a kövesút Ópályi felé vezetett, nem a régi
Nagydobossal, hanem Ópályival történt az
összevonás. A termelőszövetkezetet viszont
Vajával
vonták
össze.
Mezőgazdasági
támogatásból erre is megépült a kövesút. Ennek
következtében az addig zsákutca jellegű
településen már átmenő forgalom is van. 1979ben ezért Vajához társult Nyírparasznya. Ez 1990-ig
tartott, amikor ismét önállóvá vált a település.
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Napjainkban a település jelentős fejlődésen
ment keresztül, ami szerkezetére kevésbé
hatott ki, ugyanakkor néhány éve
megvalósult M3-as autópálya jelentősen
átalakította a település közigazgatási
területének táji megjelenését.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterületi településrész
Lakóingatlanok
A település viszonylag szabályos alaprajzú, több
utcás település. Az építészetére jellemző
korábban, két- és háromosztatúak, szoba
(ház)+pitvaros, szabadkéményes füstház+kamra
alaprajzúak, homloktornácosak. A falak sárral
tapasztottak és fehérre meszeltek. A földpadlós
helyiségek deszkafödémesek; a tetők szarufásak.
Fedésre korábban szalmát, ritkábban nádat
használtak újabban cserepet és palát.
A tetőszerkezet kialakítása utcánként, de akár
utcaszakaszonként is eltérő.
Az
épületek
jellemzően
hagyományosan
oldalhatáron
állóak. Az utcák előkertes
beépítésűek.
Lakóházai általában oromfalas véggel néznek az
előkertre.
A lakóházak külső megjelenésének két
meghatározója van a homlokzat és a tetőforma. A
tetőforma jellemző a nyereg- és sátortetős
épületek.

Nyírparasznya - TAK

Közintézmények

A település központi részén található jellemzően
a települést ellátó igazgatási és oktatási
funkciójú épületek. A belterületi településrészen
jelenlévő közintézmények a Napközi Otthonos
Óvoda és Általános Iskola, a Polgármesteri
Hivatal, valamint az orvosi rendelő és védőnői
szolgálat.
A középületi és szolgáltató funkciójú épületeknél
az utcával párhuzamos nyeregtető kedvezőbb
beépítést tesz lehetővé. Fontos, hogy az épület
megjelenése az utcaképhez igazodva, de ne
hivalkodva alakítsa és fejlessze a belső
településképet.

16
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Javasolt illeszkedési szempontok:
Új ház építésénél célszerű a szomszédos épületek
figyelembe vétele a telepítés, a magasság,
tetőhajlásszög megválasztása során.
A tömeg és a homlokzatképzés segítse a
kedvezően rendezett utcakép megtartását.
A bejáratok akadály mentesítése, a rámpái a
közterületi adottságokhoz illesztése, úgy hogy ne
zavarja az utcaképi megjelenést.
Tetőfelépítmények,
napelemek
homlokzati
épületgépészeti elemek elrejtése, a homlokzat
zavartalan érvényesülése.
Az épület tömegének és homlokzatának építészeti
megoldása az épület rendeltetését kell tükröznie.
Napelemek esetén a tetősíkkal azonos szögű
elhelyezés mellett érvényesüljön az arányos
illeszkedés, ne a napelem domináljon a tető
megjelenésében.
Törekedni kell az egyensúlyra a modern és a
hagyományos formák között.
A
belterületi
településrészt
településképi
szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.

17

Nyírparasznya - TAK

18

TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek

A gazdasági területek jellemzően a külterületen
elhelyezkedő területek. Nyírparasznyán a
gazdasági terület a belterülettől északra, délre és
nyugatra is található, a lakóterülettől jól
elhatároltan.

Az önálló gazdasági területen az egyszeri ipari
formákat célszerű előnyben részesíteni.

A gazdasági zóna funkciójában igyekszik
kiszolgálni
az
ide
települni
kívánó
vállalkozásokat. Az épületek a jelenlétükkel
gazdasági, társadalmi, műszaki és technológiai
fejlődést fejeznek ki.

A gazdasági funkciójú épületek körül törekedni kell
a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.

Javasolt illeszkedési szempontok:
Az épület tömegét, elhelyezhetőségét, a tető
kialakítását a rendeltetés határozza meg.

Az egyszerű tömegeket különböző homlokzati
elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük játékossá.

A zöldfelületeknél törekedni kell az termőhelynek
megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére.
Ezzel biztosítva a környezetük ökoszisztémájának
folyamatos rendszerű működését.
A
gazdasági
településészt
településképi
szempontból általános besorolású területként
javasolt kezelni
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Tanyák, beépítésre nem szánt területek
és külterületi mezőgazdasági majorok

A település külterületi része jellemzően beépítésre nem
szánt terület.
Szélhordta homokkal fedett hordalékkúp síkság, az
északi része hullámos a déli pedig tagolt.
Összefüggő erdőterületek a település déli és az északkeleti részén találhatók. Külterületen az akácosok egyre
elterjedtebbek, mivel az akác a homokos területeken is
képes megélni, valamint gyorsan nő, értékes faanyag és
vonzza a méheket is. Az erdősítéssel nőtt a vadállomány
száma is, mint a vaddisznó, őz, fácán, fogoly. Kisebb
területen azonban találkozunk tölggyel, nemes
nyárakkal és fenyőkkel.
A mezőgazdasági táblák megközelítését szolgáló,
többnyire burkolat nélküli utak mentén sok helyen
fasorokat
és
a
cserjesávokat
találunk.
A
szántóterületeken a napraforgó, a kukorica és a rozs a
legjelentősebbek.
A belterülethez közel, a községtől délnyugatra az
elterülő szőlőkben kisméretű, favázas kunyhók és
kalyibák álltak.
A tanyák, beépítésre nem szánt területek és külterületi
mezőgazdasági majorok településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.
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Belterületi településrész

Építészeti útmutató
Telepítés
A településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán
állnak,
a
telken
belüli
elhelyezkedésük az utcára párhuzamos és/vagy
merőlegesek.
Nem elfogadható, ha a ház az utca vonalától
elforgatott rendszerben van, valamint a telken
nagy mértékben hátrahúzott ház.
Nem javasolt, a szabadon álló, a telek közepén
elhelyezett épület, mivel így az épület csak a
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
A ház mellett és mögött növényzettel, ezzel is
teret adva a természet adta jó közérzet
élményének.

Magasság
Az érintett településrészen a házak magassága
közel azonos. Arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környeztükben jellemző.
Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése,
nem illeszkednek a lakóterületi utcaképbe.

Nyírparasznya - TAK
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Tetőhajlásszög
Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
Az településrészen a házak tetőformája
változatos. Jellemzőek nyereg- és sátortetős
épületek, de itt-ott megjelennek a kontyolt
tetők és az alacsonyabb hajlásszögű tetőformák
is.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő épületek tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
sátortetős vagy nyeregtetős épületek állnak,
úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez hasonló karakterű
épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak úgy oda ne
egyszerű sátortetős épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.

Nyírparasznya - TAK
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Anyaghasználat és homlokzati színek
A településrész színvilága vátozatos, de
többségében
hasonló
az
anyagés
színhasználat. A
homlokzatok színezete
jellemzően pasztell, a felületek pedig vakoltak.
A házak külső karakterének megalkotása során
figyelmmel kell lenni a harmónikus összkép
megteremtésére. Ez könnyedén megoldható az
egymáshoz illő homlokzati festék, nyílászárók
és cserépfedések színének megtartásával.
Anyaghasználat során javasolt a tégla
alkalmazása, a kerámia cserép fedés natúr,
téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint
homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek
használata.
Az
épület
homlokzatát
dinamikusabbá tehetjük burkolt vagy festett
lábazat alkalmazásával, illetve az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem illeszkedik a településképbe a feltűnő,
kirívó színek használata, valamint rikító színű
fémlemez fedés, burkolat.
Kerítés

A településrészen változatos
kialakításúak a kerítések.

szerkezeti

Nem alakult ki egységes kép. A legcélszerűbb
az áttört és az oszlopos a kerítések kialakítása.
A tömör és nem átlátható megoldások nem
elfogadhatóak.
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Lakóingatlanok

Tornác, terasz,
előtető
Az épület egy szakaszán díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető meghatározó karaktere lehet az
épületnek.
Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz pihenés céljára alkamas helyet
biztosíthat számunkra. Ezek a terek arra
alkalmasak, hogy kapcsolatot teremtsenek a
természetes és az épített környezet között.
A bejárati ajtó körül egyszerűen kialakított előtető
is meghatározó karaktere lehet az épületnek.
A népi építészet meghatározó elemei a nyitott
oldaltornácos, utcai oldalon faoszlopos lakóházak.
A tornác mai napig fennmaradt a településen, új
házak építésénél bátran alakmazhatjuk.
Új épület építésénél, felújításkor törekedjünk egy
félig nyitott, zárt tér megalkotására. Ez a tér
terasz, előtető vagy tornác formájában is fontos
elemét képezheti épületünknek.
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Ajtók, ablakok
Az ajtók és az ablakok a lakóépületeknek az egyik
meghatározó elemei, melyek a külső és a belső tér
között biztosítják az átláthatóságot és az
átjárhatóságot. Nagyban befolyásolják az épület
megjelenését és hangulatát. A zárt épülettömeggel
így nyitunk a külvilág felé.
A
hagyományos
nyíláskialakítások
a
homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú, kétvagy
háromosztatú,
utcai
homlokzaton
szimmetrikus
kialakítással
adják
meg
a
településrészre jellemző családi házak jellegét.
Megjelennek a díszes ablakkeretezések.
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag vagy pácolt, festett faanyagú nyílászáró
alkalmazása.
Az utcai homlokzaton hő- és hangvédelem céljából
érdemes spalettát vagy zsalugátert kilakítani,
illetve redőnyszekrény csak beépített, csak rejtett
kivitelben létesíthető, a nyílászáróval megegyező
színben. Az árnyékoló kiválasztásakor vegyük
figyelembe, hogy épületünk színéhez mi illik.
Új ház építésekor érdemes körül járni a környéket
és ihletet meríteni, hogy otthonunk arca segítse az
egységes utcakép kialakítását.

26

Nyírparasznya - TAK

27

Nyírparasznya - TAK

28

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
Az utcai homlokzat az épület arca, nagyon
fontos, hogy mi az arc, amit megjelenít. A
homlokzat arányossága adja az épület
karakterét.
Kialakításakor törekedni kell a hagyományos
arányok megtartására, a kellemes arányú
ablakok megfelelő kiosztására.
A magastető héjazására, illetve tetőfedés
csere esetén világosabb vagy sötétebb
árnyalatú égetett agyagcserép vagy ahhoz
hasonló betoncserép használata javasolt.

Az egyszerű, jól kombinált színek
alkalmazása
gazdagítják
és
egésszé
varázsolják otthonunkat.
Homlokzatképzés során színazonos, de
anyaghasználat
szempontjából
a
természetes anyagok- a kő, tégla , vakolt
felületek,
faburkolatrészesítendők
előnyben.
Tűzfal jelenléte esetén kisméretű téglából
falazott homlokzatrész teheti különlegessé a
házat.
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Részletek
A régmúltat idéző házak hangulata önmagában is rendkívűli
látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi
részletek és megoldások.
Az egyszerű igényes, jól kitalált szépen megépített részletek
gazdagíthatják épületeinket.
Egy-egy burkolattal, eresz vagy tetőcsatlakozással, díszesen
megmunkált faanyagokkal különlegessé tehetjük épületeinket.
A hasonló megmunkálású faragott faoszlop és a közműóra
takaró fadoboz részleteiben szép hatást ér el. De különlegessé
tehetjük házunkat egy díszes postaládával, kerítés
motívumokkal, de akár egy festett házszám tábla, kerítés részlet
vagy növény is szolgálhat díszítőelemként.
A homlokzaton megjelenő apró díszítő elemek fokozzák az
épület hangulatát.
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Kerítések
Nyírparasznyán
változatos
anyaghasználattal találkozunk.
Jellemző az áttört, illetve a fából vagy
kovácsolt vasból készített kerítés
A természetes anyagok használata, mint
a fa, vagy a fém kerítés jó példája lehet
a
harmonikus
utcakép
megteremtésének, de találkozhatunk
kő, tégla anyagokkal is.
A kerítések kialakításakor át lehet venni
a lakóépületnél alkalmazott anyagokat
és színeket is. Ezzel még harmonikusabb
és egységesebb képet alapíthatunk ki.
A tömör, falszerű nem átlátható
kerítések kialakítása kerülendő.
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Kertek
A kert az épülethez szorosan tartozó, azzal
egyenértékű, élettér erősítő hatású természeti
környzet. Az otthonnak az a része, ahol a
természettel érintkezik az ember. Az épület és a
kert csak egymással harmonikus egységben
képes működni, ezért törekeni kell, hogy
illeszkedjenek egymáshoz.
A településrészre jellemző elő- és oldalkert,
amely nem csak díszítő, hanem védelmi szerepet
is ellát. Fontos, hogy a kert meghitt, rendezett
és hangulatos legyen, ennek megteremtésére
cserjék, honos és díszes virágok ültetésével
törekedhetünk.
A garázst lehetőleg az épületekben alakítsuk ki,
hogy több hely maradjon a kertben és ne
terhelje a környezet látványát egy újabb
építmény.
Az utcai, valamint kerti gyümölcsösök és
rendezett kertek jó példával szolgálnak arra,
hogy
a
portánk
rendbetartásával
hozzájárulhatunk az épített és természeti
környezet összhangjához.
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Utcák
Az utca meghatározó fontosságú és jelentőségű egy település
életében.
Tervezéskor fontos, hogy alkalmazkodjunk a meglévő utcahálózathoz,
a környzeti adottságokhoz és az építészeti elemekhez. Figyelemmel
kell lenni arra, hogy amennyiben az utca széles akkor a zöldsáv
elválaszthatja a közutat a járdától nagyobb lombkoronájú faj is
telepíthető, ha azonban az út keskeny, és a kellő szélességű zöldsáv
már nem fér el, ebben az esetben csak a szűk utcák fásítására
alkalmas faj telepíthető.
Ha az utcán végig sétálunk megfigyelhetjük a jellemző beépítési
módokat.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés,
kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcákat
több növénnyel és kertészeti elemmel díszíteni.
A közút mellett elhelyeztt oszlopfőkön gólyafészkeket láthatunk.
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi szabadterek, ahol településhez,
településrészhez és a helyi közösségek tartozásunkat
a természethez kapcsolódva szabadon építhetjük fel.
Mivel rendszerint hosszabb ideig tartózkodunk
ezeken a helyeken megjelenésük fokozatosan
fontos.
A köztereknek, közparkoknak és közkerteknek a
település nagyon fontos terei, közösségképző és
közösségfenntartó erejük van.
A településen az egyetlen közparkként kialakított
terület a Rákóczi utca és a Szabadság utca
kereszteződésénél található. A parkban található
1992-be állított hősi emlékmű, melyet az I. és a II.
világháború halottainak emlékére állították.
Közparkok, közterek tervezésekor alkalmazkodjunk a
már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez,
építészeti elemekhez és a környezeti adottságokhoz.
Virágokkal beültetett- és rendezett zöld felületével
hozzájárul a település kellemes hangulatához. A
közterületek többi részét az utcai zöldsávok teszik ki.
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A település keleti részén, az
erdő ölelésében kialakított
futballpálya sok kellemes
órának
a
helyszíne,
pihenésnek és szórakozásnak
ad teret minden korosztály
számára.
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Közintézmények
A
belterületi
településrészen
jelenlévő
közintézmények a Napközi Otthonos Óvoda és
Általános Iskola, a Polgármesteri Hivatal, valamint az
orvosi rendelő és védőnői szolgálat.
Az épületek megjelenését a homlokzati
nyílászárók alakítják. A hagyományos
kialakítása figyelhető meg, melyek
kétosztatú, fa és műanyag ablakok.
keskenyebb hosszanti kialakításúak.
homlokzatra szimmetrikusan vannak
dinamikus vonalvezetéssel megadják
hangulatát.

összképét a
nyílászárók
egy- vagy
Jellemzően
Az utcai
kialakítva,
az épület

Az általános iskola épülete utcai homlokzatáva a
település legmeghatározóbb karaktere.
A középületeknél a funkcióhoz igazodó méretű és
formájú ablakok kerüljenek beépítésre. Az új épület
építésekor a homlokzati színvilághoz illeszkedő színű
nyílászárókat részesítsük előnyben.
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Az utcai homlokzat az épület arca. Kialakításkor
törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.
A túldíszített épület hamar elveszíti érdekességét,
zavaróvá válhat a településképben. A jól
megválasztott
homlokzatburkolat
nemcsak
hangulatot áraszt, hanem az épület védelmét is
szolgája. Az egyszerű jól kombinált színek alkalmazása
gazdagítja és egésszé varázsolja az épületet. A világos
homlokzatból a sötét színű kiemeléssel teheti az
épületet különlegessé, ez jól megfigyelhető az orvosi
rendelő és védőnői szolgálat épületénél. A
tetőfedésre égetett agyag cserép- vagy betoncserép
használata javasolt.
Az épület utcaképi harmóniájának biztosítását az
épület egyes részleteinek kidolgozása elősegítheti.
A különböző funkciójú épületeknél a telekhatáron
megjelenő kerítések egymástól eltérő képet mutat.
Középületek tekintetében a növénnyel határolt
telekhatárolás, valamint az áttört kerítés alkalmazása
javasolt.
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Gazdasági területek

Építészeti útmutató
Telepítés
Telepítéskor
a
gazdasági
épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati
épületektől megfelelő távolságban, tagoltan
elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.
A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő
nagyobb
környezeti
terhelést
igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület
létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink
közvetlen
és
közvetett
környezetében
törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű
növényállomány ültetésére (fák, bokrok).
Tetőforma
Nyírparasznya
gazdasági
nyeregtetős, félnyeregtetős
javasolt.

területén
tetőforma

a
a

A tetőhajlásszög a szerkezeti tartóváz
adottságaihoz igazodjon, ne legyen 45 °-nál
meredekebb.

Anyaghasználat és homlokzati
színek
Az érintett településrészen a cserépfedés, a
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztető fedés az elfogadott. A lemez
lehet hullám és trapézlemez.
Az épület színhasználata során kerülendő a
harsány, tájidegen színek használata.
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A gazdasági területek kialakításakor az
elsődleges szempont a rendeltetés. Ez
határozza meg az épület
tömegét,
elhelyezhetőségét.
Figyelemmel kell lenni az épületek arculatára
és annak településképbe való illeszkedésére.
A gazdasági épületek egyszerű kialakításúak.
Jól
kombinált
színek
alkalmazásával,
homlokzati
eleme
beiktatásával
mozgalmasabbá tehetjük az épületet.
Minden esetben törekedni kell a meglévő
épületek
homlokzati
kialakítására,
színvilágára, anyaghasználatára, tetőformák
megválasztására,
a
tetőszerkezet
hajlásszögére.
Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari
formákat részesítsük előnyben.
A holmokzat kialakításakor törekedni kell a
hagyományos arányok megtartására.
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Tanyák, beépítésre nem

szánt területek és külterületi mezőgazdasdági
majorok
Építészeti útmutató
Telepítés
A beépítésre nem szánt jelleg megtartása
érdekében építési beavatkozások esetében a
tájba illesztés, a tájkarakter megóvása
elsődleges szempont.
A tájba illesztés a nem védett területekn is
elsődleges szempont.
Különálló épület elhelyezése jó telekhasználatot biztosít .

Telepítéskor a mezőgazdasági, valamint
állattartó épületeinket a kiszolgáló és lakó
épületeinktől megfelelő távolságban, tagoltan
kell elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.
Külterületen kiemelten fontos a szévédelem,
beépítéskor igyekezzünk több zöldfelületet
kialakítani, törekedjünk kétszintű, illetve
háromszintű növényállomány ültetésére.

A tömbösített elrendezés nem javasolt.

A kevés fa nem biztosítja a megfelelő szélvédelmet.

A
természetvédelmi
terület
megóvása
érdekében
az
alkalmazott növényvilág
lehetőleg őshonos növényfajokbnól álljon.
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Tetőforma
A település külterületein a nyeregtetős és
félnyeregtetős tetőforma is elfogadott.
A lapos tető, túlságosan tördelt vagy a manzard
tetőforma nem javasolt, nem illeszkedik a
tájképbe.

Anyaghasználat és homlokzati
színek
Az épület külső színezésekor világos, tájhoz illő
színek használata javasolt. A héjjalás cseréppel
és fémlemezzel elfogadott, tájba illő színek
használata javasolt.
A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő színek alkalmazása (sötétbarna,
téglavörös).

Magasság
Az érintett településrészeken beépítéskor
törekenünk kell, hogy a házak magassága közel
azonos legyen.
A
tetőhajlásszög
meredekebb.

ne

legyen

45°-nál

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony
házak elhelyezése.
Kerítés
Áttört és növényzettel történő telekhatárolás
javasolt, amennyiben a telepített technológia
igényli abban az esetben a tömör, nem
átlátható megoldások is elfogadhatóak.
Ne
használjunk
határolóelemeket.

zavaró,

tájidegen
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Jó példák bemutatása

Ép ü le te k , é p íté sz e ti ré sz le te k ( a jtó k , a b la k o k ,
to rn á c o k , a n yag h a sz ná la t, sz ín e k ,
h o mlo k za tk é p zé s) k e ríté se k , k e rte k z ö ld f e lü lete k
k ia la k ítá sa

A természetes és egymással harmóniában
lévő anyaghasználat a kiemelkedő példája
figyelhető meg ezen a családi házon.
A telekhatáron elhelyezett kerítés,
formájában, anyagában az alkalmazott
színhasználatával kiegészíti az épületet,
egyedivé varázsolja.
A
lakóépület
különlegességét
a
homlokzati díszítettsége adja. Kedvező
utcaképi megjelenést biztosít.

Az épületen a természetes és egymással
harmóniában
lévő anyaghasználat
a
kiemelkedő.
A színek használata és az alkalmazott
anyagok egyszerűek, de mégis egységes
képet mutatnak.
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A Polgármesteri Hivatal szép példája egy régi
épület rekonstrukciójának.
Modern mégsem hivalkodó. Az alkalmazott
anyagok és színek, a vakolt falfelületek, az
ereszcsatorna együttesen harmonikus és
esztétikus megjelenést áraszt.
Az alkalmazott anyagok az épület lábazatától a
cserépfedésig letisztultságot, különleges modern
friss hangulatot áraszt.
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Néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos épületekre,
építészeti részletekre, kerítésekre, kertek és zöldfelületek
kialakítására
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Jó példák sajátos
építményfajták –

Sa já to s é p ítmé n yf a jtá k , re k lá mh o rd o z ók ,
e g yé b mű sza k i b e re n d ez é sek

A reklámok, reklámhordozók településünk
arculatának szerves részét képezik, mint az
épületek vagy növényzet.
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek
megfelelően
azok
szín
és
anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni. Az utcaképbe illőnek kell lennie.
Az
épületek
megjelenését
nagyban
befolyásolhatják a gépészeti berendezések, a
klímaberendezések,
napelemek,
napkollektorok.
A
napelemek
és
napkollektorok elhelyezése során az ideális
tetősík kiválasztásánál figyelemmel kell lenni az
utcaképre, ne helyezzünk utcafronti síkra
napelemet, napkollektort.
A reklámok, cégérek településünk arculatába
való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az
igényes reklámhordozók elhelyezésére.

A közterületi tájékoztató táblák lehetőleg
természetes anyagból készüljenek, fontos,
hogy az utcakép rálátását és adott esetben a
kilátást ne akadályozzák.
Egy
reklámhordozó
tervezésekor,
elhelyezésekor
vegyünk
figyelembe
épületünk karakterét, az alkalmazott
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze
épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.
Védett épület elé bármilyen műtárgyat,
berendezést elhelyezni csak olyan módon
lehet, hogy az építmény látványát az ne
zavarja.
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Néhány
jó
példa
helyben
alkalmazható
építményfajtákra, reklámhordozókra és egyéb
berendezésekre
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sajátos
műszaki
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„Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, fojtjuk el saját
történelmünknek, az a nemzeti, táji, kulturális és
történeti identitástudat belső meghasonlottságához
vezet. Minden igaz kultúra alapja az ősök tisztelete.”
/Meggyesi Tamás/
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